Logospeurtocht
Heeft u onze logo’s van onze school al zien hangen in
Heemskerk?
De kinderen die de meeste adressen hebben verzameld
krijgen volgende week een leuke prijs! Ga samen heerlijk
naar buiten en speur ze op!
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Update Corona
Op de persconferentie van gisteravond deelde premier
Rutte mee dat de basisscholen op 8 februari weer open
gaan! De overheid geeft aan dat de scholen hiervoor wel
extra maatregelen moeten nemen.
Binnen het bestuur van onze school is nog overleg over
deze maatregelen. Ouders ontvangen hierover deze week
nog bericht.
Jaarplanning aangepast
Door de lockdown is de jaarplanning gewijzigd.
We nemen in de periode februari geen Cito-toetsen af in
groep 3-8. We laten de leerlingen eerst weer wennen op
school en bepalen met de toetsen van de lesmethoden
welke leerstof zij al beheersen en welke nog moet worden
aangeboden. We nemen de Cito-toetsen in juni af bij de
leerlingen van groep 3-7. Vooralsnog maakt groep 8 de
Cito-eindtoets in april.
We houden de volgende planning aan:
08-02
10-02
22-02/26-02
01-03
01-03/05-03
08-03
12-03
15-03/26-03

Gekkeharenchallenge
Per Parro heft u de uitnodiging ontvangen om mee te doen
aan de gekkeharenchallenge in het thema van De
Zilvermeeuw. We zijn benieuwd naar de foto’s!!!

Coronamoe?
Hoe help je je kind zich aan de coronamaatregelen te
houden? Wat als je kind bezorgd of angstig is? En hoe
voorkom je zelf dat je 'coronamoe' wordt? In de bijlage
van de GGD staat hierover informatie.

Uit de krant

herstart basisscholen
studiedag (leerlingen vrij)
voorjaarsvakantie
studiedag (leerlingen vrij)
adviesgesprekken groep 8
Parro-uitnodigingen voor
oudergesprekken groep 1-7 per
rapporten mee (groep 2-8)
oudergesprekken groep 1-7

De planning voor groep 8 wijkt af van de rest van de
school. Dit wordt door de leerkracht direct met de
desbetreffende ouders gecommuniceerd.
Inschrijving broertjes/zusjes
De planning voor het volgend schooljaar is alweer gestart.
Wilt u uw kind dat in het schooljaar 2021-2022 vier jaar
wordt zo spoedig mogelijk inschrijven?
U kunt een inschrijfformulier downloaden vanaf de
website of ophalen op school. U kunt ook een mail sturen
naar brenda.dik@opoijmond.nl met de vraag of er een
formulier kan worden opgestuurd of kan worden
meegegeven aan uw oudere kind.
Nieuwe leerlingen
Kent u kinderen in Heemskerk die volgend schooljaar vier
jaar worden? Wij willen hun ouders graag een
persoonlijke uitnodiging sturen om de school te komen
bekijken. U ontvangt volgende week via uw kind een
formulier waarin u de namen kunt opgeven. We laten uw
kind dan een persoonlijke uitnodiging maken voor een
rondleiding.
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